
دولة إسرائيل מדינת ישראל   
وزارة الّتربية والّتعليم משרד החינוך     

بجروت للمدارس الّثانوّية أ.  نوع االمتحان:  בגרות לבתי"ס על־יסודיים  א.  סוג הבחינה:  

العربّية ערביים       
بجروت للممتَحنين الخارجّيين ب.  בגרות לנבחנים אקסטרניים   ב.   

شتاء 2016 موعد االمتحان:  חורף תשע"ו  מועד הבחינה:  

102 ،20102 رقم الّنموذج:    102 ,20102 מספר השאלון: 

الّلغة العربّية ערבית   
الوحدة األولى في األدب ספרות א'   
حسب المنهاج الجديد לפי התכנית החדשה   
وحدة تعليمّية واحدة יחידת לימוד אחת   
تعليمات للممتَحن הוראות לנבחן   

مّدة االمتحان: ساعة وثالثة أرباع. أ.  משך הבחינה:  שעה ושלושה רבעים.   א. 

مبنى الّنموذج وتوزيع الّدرجات: ب.  מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב.  

في هذا الّنموذج فصالن. בשאלון זה שני פרקים.          

درجة   60  -  (30x2) الفصل األّول   נק'      60  —   (30x2) פרק ראשון      

درجة   40  -  (20x2) الفصل الّثاني    נק'      40  —   (20x2) פרק שני      

درجة   100  - נק'                   المجموع   100  —                  סה"כ  

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها: ال توجد. جـ.  חומר עזר מותר בשימוש: אין.  ג.  
 

تعليمات خاّصة: ال توجد. د.  הוראות מיוחדות: אין.      ד.  

اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقالم، عملّيات حسابّية، وما شابه(.
 اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!
الّتعليمات في هذا الّنموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء.

نتمّنى لك الّنجاح!       ב ה צ ל ח ה !   
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األسئلة השאלות   
الفصل األّول:  الّنصوص األدبّية פרק ראשון: טקסטים ספרותיים 

)60 درجة( )60 נקודות(   
ענה על שתיים מן השאלות 5-1 משתי קבוצות שונות )לכל שאלה – 30 נקודות; מספר הנקודות לכל 

סעיף רשום בסופו.( 

أجب عن اثنين من األسئلة 1-5 من مجموعتين مختلفتين  )لكّل سؤال - 30 درجة؛ عدد الّدرجات 
لكّل بند مسّجل في نهايته.(

ى:  الّشعر القديم المجموعة األول
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .1

من قصيدة "قاَل لي صاِحبي" - عمر بن أبي ربيعة  
الّربــــاِب ُأخـــَت  الَقتــوَل  أُتحــبُّ  بــي  مــا  لَيعلَم  صاحبي  لــي  قــاَل   
الّشـــراِب َبـــْرَد  ُمنعـــَت  مـــا  إذا  بالمـــاء  كَوْجــــِدك  بهــــا  َوْجــدي  ُقلــــُت:   
والكتــاِب بهجِرها  َذْرًعــا  ِضْقــُت  بأّنــي  رّيــــا  الثُّ إلـــى  رســولي  َمــن   (3)

َمتــاِب ِمــْن  ِلقاتلـــي  ما  ُمهَجتي،  َدَعْتهــا،  إذ  َنوَفــــٍل،  ُأمُّ  َأْزَهَقـــْت   
الخّطــاِب أبو  قالْت:  َدعاني؟  َمْن  فقالت:  أجيبي،  لها:  قالْت  حين   
تـــراِب أ كـواِعـــــٍب  خمــٍس  بيــن  تهـــادى  المهــاة  ِمْثــــَل  أبَرزوهــا   (6)

ــــواِب الثَّ ُحســـَن  َيْرجـــون  رجـــاٌل  لّبــى  كمـــا  عـــــاء  لدُّ ا عنــــَد  فأجـابــْت   
لّشـباِب ا مــاُء  ْيـن،  الَخدَّ أديم  في  منهــــا،   ـــــَر  تحيَّ مكنونـــٌة  َوْهــَي   
واألقـــراِب الُخـــدوِد   واضحـــاُت  بيـــٌض  كواعــــُب    ْفَنهـــــا   وتكنَّ  (9)

ـراِب لتُّ وا والَحصـى  النَّجــِم  َعــَدَد  ا  بهــًر ُقْلــُت:  هــا؟  ُتحبُّ قالوا:  ُثـّم   
يــــاِب ْر كالـزِّ َيــــِرفُّ  لـــوٍن  ُحسـُْن  ِمْنهــا  والجيــَد  الَقتوَل  شبَّ  حيَن   
َوَســـــحاِب ـــــٍة  ُدُجنَّ ِمــْن  َطَلَعــْت  لّما  الّشمِس،  بهَجِة  من  ْذَكَرْتني  َأ  (12)

كاْلُحبــاِب َمْشــِيها  فــي  َتَتهــادى  عميٍم  َخْلٍق  ُحْسن  في  فاْرَجَحنَّْت    
بّين كيف صّور الّشاعر شوقه للقاء المحبوبة معتمًدا على البيتين الّثاني والّثالث من الّنّص  أ. 

أعاله.   )12 درجة( 
عّين ثالثة مالمح لجمال محبوبة الّشاعر، ثّم اشرحها بلغتك.   )10 درجات( ب.   

يستخدم الّشاعر الحوار في أكثر من موضع في الّنّص أعاله.  عّين اثنين من هذه المواضع،  جـ. 
ثّم اشرح غرضين فّنّيين الستخدام هذا الحوار.   )8 درجات(

                                   /يتبع في صفحة 3/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .2

   من قصيدة "رثاء صخر" - الخنساء

الـّداُر أْهِلها  ِمْن  َخَلْت  إْذ  َفْت  َذرَّ أْم  ُعــّوارُ  ِبالَعْيــــِن  أْم  ِبَعْيِنـــِك  َقــًذى    
ِمــْدراُر ْيـِن  اْلَخدَّ َعلى  َيسـيُل  َفْيٌض  َخَطـــــَرْت   إْذ  ِلِذْكــــراُه  َعْينــي  َكَأنَّ    
أْســــتاُر ـــْرِب  التُّ َجديِد  ِمْن  َودوَنُه  َتْبكي ِلَصْخٍر هي اْلَعْبرى َوَقْد َوِلَهـْت   (3)

ِمْفتـــــاُر َوْهــَي  َرنيـــٌن  َعَلْيـــِه  َلهــا  َعِمَرْت  ما  َتْنَفكُّ  َفما  ُخناُس  َتْبكي    
َضـــّراُر ْهــَر  الـدَّ إنَّ  ْهُر،  الدَّ راَبها  إْذ  َلهـا  َوحقَّ  َصْخٍر  َعلى  ُخناُس  َتْبكي    
َوإْســـــراُر إْعــــالٌن  َحنينـــاِن:  َلهــا  ِبــهِ  ُتطيــُف  َبـوٍّ  علـى  َعجــــوٌل  َومـــا   (6)  
َوإْمـــراُر إْحـــالٌء  ْهـــِر  َوِللدَّ َصْخــٌر،  فاَرَقنـــي  َيـــْوَم  ِمّنــي  ِبَأْوَجــَد  َيْوًمـا    
َلَنّحــــــاُر َنْشـــتو  إذا  َصْخـــــًرا  َوإنَّ  ُدنا  َوَســــيِّ َلوالينــــا   َصْخـــــًرا   َوإنَّ    
َلَعّقـــــاُر جاعـــــوا  إذا  َصْخـــًرا  َوإنَّ  َرِكبــــوا  إذا  َلِمْقـــداٌم  َصْخــــًرا  َوإنَّ   (9)  
ِمْســـعاُر ْوِع  الـــرَّ َغـــداَة  َوِلْلُحروِب  َوِرعٌ  كاِمــٌل  اْلُمَحّيـــا  َجميـُل  َجْلٌد    

بات المروءة، واشرحها  اختر ثالًثا من المآثر الّتي تمّيز بها صخر، يمكن اعتبارها من مركِّ أ. 
بلغتك، ثّم عّلل سبب اختيارك لها.  )10 درجات(                                                                                                      

اشرح كيف تعّبر الخنساء عن حزنها على فراق أخيها، معتمًدا على األبيات الّثاني  ب. 
حّتى الخامس من الّنّص أعاله.     

اذكر وسيلة واحدة استخدمتها الخنساء لتعّبر عن ذلك الحزن.   )12 درجة(   
تستخدم الخنساء أسلوب المبالغة والّتكرار في قصيدتها.  جـ. 

اذكر مثالين لكّل من هذين األسلوبين، ثّم بّين غرًضا واحًدا لكّل أسلوب.   )8 درجات(

                                   /يتبع في صفحة 4/
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ية:  الّشعر الحديث المجموعة الّثان
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .3

من قصيدة "قارئة الفنجان" - نزار قّباني
َفَحبيَبُة َقْلِبَك .. يا َوَلدي َجَلَسْت .. َواْلَخْوُف ِبَعْيَنْيها     
نائمٌة .. في َقْصٍر َمْرصوْد ُل ِفْنجاني اْلَمْقلوْب    َتَتَأمَّ  

َواْلَقْصُر َكبيٌر .. يا َوَلدي  قاَلْت:  يا َوَلدي ال َتْحَزْن     
َوِكالٌب َتحُرُسُه وُجنوْد َفاْلُحبُّ َعَلْيَك ُهَو اْلَمْكتوْب     
َوَأميَرُة َقْلِبَك .. ناِئَمٌة يا َوَلدي، َقد ماَت َشهيًدا ..     

َمْن َيْدُخُل ُحْجَرَتها َمْفقوْد .. َمْن ماَت َعلى ديِن اْلَمْحبوْب     
َمْن َيْطُلُب َيَدها .. َمْن َيْدنو ..    *  *  *        

ِمْن سوِر َحديَقِتها َمْفقوْد ِفْنجاُنَك .. ُدْنيا ُمْرِعَبٌة     
َمْن حاَوَل َفكَّ َضفاِئِرها َوَحياُتَك َأْسفاٌر .. َوُحروْب     

يا َوَلدي َمْفقوٌد .. َمْفقوْد َسُتِحبُّ َكثيًرا َوَكثيرا     
َوَتموُت َكثيًرا َوَكثيرا  

َوَسَتْعَشُق ُكلَّ ِنساِء اأَلْرِض ..  
َوَتْرِجُع .. َكالَمِلِك اْلَمْغلوْب  

*  *  *          
ِبَحياِتَك، يا َوَلدي، اْمَرَأٌة  

َعْيناها .. ُسْبحاَن اْلَمعبوْد  
َفُمها .. َمْرسوٌم َكاْلُعْنقوْد  

ِضْحَكُتها .. موسيقى َوُوروْد  
َلِكنَّ َسماَءَك ُمْمِطَرٌة  

َوَطريُقَك ..َمْسدوٌد .. َمْسدودْ     
أثار الفنجان الّذي بين يَدي قارئة الفنجان خوفها وتشاؤمها لعّدة أسباب.  أ. 

بّين بلغتك اثنين من هذه األسباب، ثّم اشرح كيف تحاول قارئة الفنجان الّتخفيف من 
هذا الخوف والّتشاؤم.   )11 درجة(

بّين بلغتك ثالثة مالمح للمحبوبة كما وصفتها قارئة الفنجان، ثّم اشرح بناًء على ذلك  ب. 
لماذا يتعّذر على صاحب الفنجان الوصول إلى تلك المحبوبة.   )11 درجة(

تطغى على قصيدة "قارئة الفنجان" بعض عناصر األسلوب القصصّي. جـ. 
بّين اثنين من عناصر هذا األسلوب، ومّثل لكّل منهما بمثال واحد من الّنّص أعاله.   

)8 درجات(                                                                                                    /يتبع في صفحة 5/  
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .4

                                  من قصيدة "يا توُنُس اْلَخْضراُء" - نزار قّباني
َوِكتــــاُب َوْرَدٌة  َجبيـنــي  َوَعلــــى  عاِشًقا  ِجْئُتِك  اْلَخْضراُء  توُنُس  يا    
اأَلْعشـــاُب ِلِغناِئـِه  َفاْخَضْوَضـَرْت  َمْشِقيُّ الَّذي اْحَتَرَف اْلَهوى  إّنـي الدِّ   
َواألْخشــاُب اْلَمْوُج  َفُعْمـري  ِقَطـًعا  ــرٌ  ُمَكسَّ النِّســـاِء  أْجفـاِن  َفوَق  َأنا   (3)  
اأَلْبـــواُب؟ ِت  َوُسدَّ َعَليَّ  َسَقَطْت  ْســُتها  أسَّ الَّتــي  اْلُحــبِّ  َدْوَلُة  َهْل    
َوِقبـــــــاُب َوَســـــــناِبٌل  َوَبالِبــــــٌل  َدمــي  فــي  ُيســاِفُر  ِدَمْشــِقيٌّ  َقَمـٌر    
َخـراُب؟ اْلَجميِل  ْعِر  الشِّ َوَحداِئُق  ِمْن َأْيَن أْدُخُل في اْلَقصيَدِة يا ُترى   (6)  
ِزْريــــاُب َوال  ُهنــــا  اْلُبْحُتــــِريُّ  ال  ُبْلُبـــلٌ  اْلَبالِبـــِل  داِر  فــي  َيْبــَق  َلْم    
األْنخـاُب؟ ُتْشَرُب  اْلَهزيَمِة  َأَعلى  َعْلَقـمٌ  َكْأسـي  اْلَخْضراُء  توُنُس  يا    
أْغــــراُب نــــا  ُكلُّ اْلَخريَطــِة  َفَعلـى  خاِئـًفا  اْلَخريَطِة  َوَرِق  َعلى  َأْمشي   (9)  
ِنقــــاُب َعَلْيــِه  مـــا  اْلَحقيَقِة  َوْجُه  َمواِجعـي  َكَشْفُت  إْن  َتْعُذليني  ال    
َأَو َلْيَس في َبْعِض اْلُجنوِن َصـواُب؟ َقصاِئـدي   ِنْصِف  َوراَء  اْلُجنوَن  إنَّ    

َواأَلْحبــاُب   الُحـبُّ  َيعيـَش  َفِلَكْي  َأْحَبْبُتُهـمْ  َمْن  ِبَوْجِه  َصَرْخُت  َفإذا   (12)  
 

يطغى الحّب على جانبين من حياة الّشاعر في األبيات األربعة األولى من الّنّص أعاله. أ. 
عّين هذين الجانبين واشرحهما بلغتك.   )11 درجة(   

يعكس البيتان الّسادس والّسابع من الّنّص أعاله موقف الّشاعر من الّشعر والغناء.    ب. 
وّضح هذا الموقف بلغتك.   )11 درجة(

استخدم الّشاعر نوًعا معّيًنا لالستفهام والّتساؤل في بعض األبيات في الّنّص أعاله. جـ. 
اذكر هذا الّنوع، ومّثل له بمثالين من الّنّص أعاله، ثّم اذكر غرًضا واحًدا الستخدامه.    

)8 درجات(   

                                                               /يتبع في صفحة 6/
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المجموعة الّثالثة:  الّنثر القديم
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .5

من "رسالة الغفران" - أبو العالء المعّرّي
وينُظُر الّشيُخ في رياض الجّنة فيرى قصرين ُمنيفين، فيقول في نفسه: أَلْبُلَغنَّ هذين القصرين فأسأل لمن ُهما؟    
الُمزنّي"، وعلى اآلخر: "هذا  لزهير بن أبي سلمى  القصُر  إليهما رأى على أحدهما مكتوًبا: "هذا  فإذا قُرب 
القصُر لعبيد بن األبرص األسدّي". فيعجب من ذلك ويقول: هذان ماتا في الجاهلّية، ولكّن رحمة رّبنا َوِسَعت 

كّل شيء وسوف ألتمس لقاء هذين الّرجلين فأسألهما ِبَم ُغفر لهما.
فيبتدُئ بزهير فيجده شاّبًا كالّزهرة الَجِنيَّة، قد ُوهب له قصٌر من َوِنيَّة، كأّنّه ما لبس جلباب َهَرم، وال تأّفف من   

الَبَرِم.  وكأّنّه لم يقْل في "الميمّية":
ثمانين حواًل، ال أبا لك، يسأم سئمُت تكاليف الحياِة وَمن َيِعْش   

ولم يقْل في األخرى:  
وعشًرا ِتباًعا عشُتها، وثمانيا؟ ًة   رُت تسعين ِحجَّ أَلْم َتَرني ُعمِّ  

ُه - : بَم ُغفَر لك وقد كنَت في زمان  فيقوُل: َجْير َجْير! أأنَت أبو كعٍب وُبَجير فيقوُل: نعم. فيقوُل - أدام اهلل ِعزَّ  
غُفوًرا،  ملًكا  فصادفُت  َنُفوًرا،  الباطل  من  نفسي  كانت  فيقوُل:  العمل؟  منهم  َيْحُسُن  ال  َهَمٌل،  والّناُس  الفترة 
وكنُت مؤمًنا باهلل العظيم، ورأيُت فيما يرى الّنائُم حباًل نزل من الّسماء، فمن تعّلق به من ُسّكان األرض َسِلَم، 
فعلمُت أّنه أمٌر من أمر اهلل، فأوصيُت بنّي وقلُت لهم عند الموت: إن قام قائٌم يدعوكم إلى عبادة اهلل فأطيعوه. ولو 

ًدا لُكنُت أّول المؤمنين.  أدركُت محمَّ

ما هي الفكرة الّتي تظهر في بيَتي الّشعر الواردين في الّنّص أعاله؟  وّضح، ثّم بّين بلغتك  أ. 
الّتناقض بينهما وبين ما ورد في بداية الّنّص أعاله ذاكًرا الّتعليل لهذا الّتناقض.    

)11 درجة(
َمن هو الّشيخ المذكور في الّنّص أعاله؟ وما المهّمة الّتي قام بها؟  ب. 

وّضح مبّيًنا الّدافع لهذه المهّمة.   )11 درجة(   
استخرج ثالث ميزات فّنّية خاّصة برسالة الغفران ممثِّاًل لكّل منها بمثال واحد من الّنّص  جـ. 

أعاله.
اذكر غرًضا واحًدا إلحدى هذه الميزات.    )8 درجات(   

                                     /يتبع في صفحة 7/
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פרק שני:         الفصل الّثاني:        
القّصة القصيرة والّرواية واملسرحّية הסיפור הקצר, הרומן והמחזה   

)40 درجة( )40 נקודות(   
ענה על שתיים מן השאלות 11-6 משתי קבוצות שונות  )לכל שאלה — 20 נקודות; מספר הנקודות לכל 

סעיף רשום בסופו(.

أجب عن اثنين من األسئلة 6-11 من مجموعتين مختلفتين  )لكّل سؤال - 20 درجة؛ عدد الّدرجات 
لكّل بند مسّجل في نهايته(.

ى: القّصة القصيرة المجموعة األول
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .6

عر األسود" - زكرّيا تامر من قّصة "موت الشَّ

كانت شمُس الّظهيرة تسطع بيضاء على حارة الّسعدّي بينما شيُخ المسجد يقوُل للمصّلين إّن اهلل هو الّذي خلق   
الّرجال والّنساء واألطفال والّطيور والقطط واألسماك والغيوم، وهو الّذي خلق أيًضا عبادُه الفقراء من ُتراٍب، فيهزُّ 
الّرجال رؤوسهم موافقين، فوجوههم ُتشبه ُتراًبا لم تهطل فوقه قطرة مطٍر، وبيوتهم من تراب، ويوم يموتون ُيدفنون 

راب. في التُّ
ولّما انتهت صالُة الّظهر، غادر الّرجال المسجد َيِريُن عليهم خشوٌع هادٌئ وكآبٌة عذبٌة، واّتجه معظمهم إلى مقهى   
رطة، وأعلن مرفوع الّرأس  حارة الّسعدّي، وهناك تكّلموا عّما حدث قبل أّيام، فلقد قصد ُمنذر الّسالم مخفر الشُّ

أّنُه ذبح أخَتُه ألّن العار في حارة الّسعدّي ال يمحوه سوى الّدم. 
    

اعتماًدا على الّنّص أعاله: أ. 
صف بلغتك حالة الّرجال لدى خروجهم من المسجد.  -   

بّين سببين لهذه الحالة.  -   
)14 درجة(   

لعنصَري الّزمان والمكان في هذه القّصة أهّمّية في تشكيل البناء القصصّي. ب. 
عّين كاّلً منهما.  -   

بّين أثر كلٍّ منهما في تشكيل الحدث القصصّي في الّنّص أعاله.     -   
)6 درجات(                                   /يتبع في صفحة 8/  
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .7

من قّصة "ليلى والّذئب"- إميلي نصر اهلل   
"يا اهلل تناْم، يا اهلل تناْم، الذَبْح لها طير الحمام ... يا حمامات ال تخافوا، بضحك عا ليلى تتنام ..."   

)أحياًنا يجيُء، متلبًِّسا بكّل الُوجوه المألوفة.  ويقترُب منك. بُلطٍف، يقترُب وُيلقي الّسالم. ُيسمُعِك كالًما له   
مذاُق العَسل. احَذريه(.

ُد حياتك.. عم األّول.  إذا دعاك إلى مرافقته يبدُأ الخطُر يهدِّ )إذا قاَل: "أنِت جميلٌة"، يكوُن هذا الطُّ  
ك إلى مغارته وهناك يا ابنتي َمن يدري ماذا يحُدُث(..  قد يسيُر معك ُخطوات في الفالة، لكّنه ال بّد وأن يُجرَّ  

اشرح اعتماًدا على أحداث القّصة موقف ليلى من وصايا والدتها مبّيًنا أثر    أ.    
هذا الموقف على ما آلت إليه في مغامرتها.   )14 درجة(  

م الكاتب الّنّص أعاله باألغاني الفولكلورّية. ُيطعِّ ب. 
بّين ذلك، ثّم اذكر غرضين لهذا الّتطعيم.   )6 درجات(   

/يتبع في صفحة 9/
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المجموعة الّثانية: الّرواية
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .8

من رواية "الّطريق"- نجيب محفوظ          
"وفي شّقة الجيران أخذ المدعّوون يتوافدون وأنغام الموسيقى تترامى، هذا صوت القرآن ُيتلى في غرفة    
المرحومة.  واآلن أين هي الحقيقة وأين هو الحلم؟. أّمك الّتي ما تزال نبرتها تترّدد في أذنك قد ماتت، وأبوك 
ث بالّدعارة والجريمة تتطّلع بمعجزة إلى الكرامة  المّيت ُيبعث في الحياة.  وأنت المفلس المطاَرد  بماٍض ملوَّ

والحّرّية والّسالم.
ا، وإن يكن من  ا، وإذا خاب مسعاه فليستعن بمعارفه، وليبدأ باإلسكندرّية فهذا طبيعّي جّدً ليبَق األمر سّرً   
المستبعد أن يقيم بها شخص كأبيه وال تدري به أّمه.  واّتخذ من دليل الّتليفون دليله، حرف الّسين، سّيد، سّيد، 
سّيد .. حّتى استقّرت عيناه على سّيد سّيد الّرحيمي.  آه لو يدلّلـه الحّظ ويعفيه من متاعب ال يدري مداها أحد.  
سّيد سّيد الّرحيمي صاحب مكتبة المنشّية.  أين هذا من جاه أبيه؟ والمنشّية كانت معبًدا ألّمه طيلة ربع قرن من 
الّزمان، ولكن لعّله يجد في االسم مفتاًحا لّلغز.  ووجد صاحب المكتبة في الخمسين من عمره، وذا سحنة ال 
تمّت بسبب إلى صورة أبيه، وأخبره أّنه يبحث عن َسِمّي له وأطلعه على صورته ُمخفًيا صورة أّمه، وقال الّرجل: 

ال أعرف صاحب هذه الّصورة".       -  
       

في الفقرة األولى من الّنّص أعاله تعبير واضح عن ضياع صابر في الحياة وعن حيرته فيما  أ.   
يجب أن يفعله.

اشرح ذلك بلغتك، ثّم بّين اثنتين من الخطوات الّتي اّتخذها صابر للخروج من حيرته    
وضياعه معتمًدا على الّنّص أعاله والّرواية عاّمة.   )14 درجة(

ما هو نوع اإلشراف في الّنّص أعاله؟  وّضح من خالل مثالين من الّنّص أعاله.    ب. 
)6 درجات(   

/يتبع في صفحة 10/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .9

من رواية "نهاية رجل شجاع" - حّنا مينا                      
"رويُت له أشياء كثيرة عن حياتي.  حاولُت أن أخفي شقاواتي، أو أخّفف منها، لكّنه كان يقول: "أعرف.  
سمعُت عنَك، كان اهلل في عون أّمك، أنت لم ُتخَلق للمدرسة، وقد عاشرَت رفاق الّسوء، وتستطيع، اآلن، أن تغّير 
سلوكك، وتبدأ بداية أخرى، طّيبة، أي في وسعك أن تأكل خبزك بعرق جبينك، وأن تساعد والدك. كّلنا فقراء 
"كّلنا في الهوا سوا" ولكن ال ذنب لنا في فقرنا.  هناك اآلغوات والماّلكون والّدرك، وكّل سلطة الحكومة الّتي 
تترّصدنا، وتتعّقبنا، وتعتقلنا، وتعّذبنا، وتسجننا، أتعرف لماذا؟  ولّما هززُت رأسي بالّنفي أجاب:  "ألّننا نوقظ 
الّناس، ُنفهمهم حقوقهم، ُنحّركهم للمطالبة بخروج فرنسا، وندفعهم لألعمال الّنافعة، فإذا كانت لديك قّوة، فداِفْع 

بهذه القّوة عن حّقك، عن حقوق الّناس، وال تهدرها في الّشقاوة".
   

في الّنّص أعاله إشارة إلى شخصّية "إبراهيم شنكل".   أ. 
اشرح بإيجاز عن تلك الّشخصّية مبّيًنا أثرها على مفيد الوحش.   )14 درجة(   

ما هو نوع اإلشراف في الّنّص أعاله؟ ب. 
وّضح من خالل مثالين من الّنّص أعاله.   )6 درجات(   

/يتبع في صفحة 11/
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ة المجموعة الّثالثة: المسرحّي
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .10

         من "الّطعام لكّل فم" - توفيق الحكيم

الّشيء الّذي ال يمكن تصّوره هو ذهابهم بال رجعة! ... سميرة:    
َمن قال بال رجعة؟ ... حمدي:    

إذن سيرجعون؟! ... سميرة:    
أنا ال أستطيع تصّور انعدامهم الّنهائّي ... حمدي:    

وال أنا ... سميرة:     
ال يمكن أن يكونوا هم كّل ما سقط هنا ... في أسفل الحائط ... هذا الكوم من الّتراب ...   حمدي:    

من القشر المفّتت ... ال يمكن ... ال يمكن ...     
فعاًل ... ال يمكن ... ال يمكن في هذا الكوم أن تنتهي نادية ... وثقافتها ... وعزفها على   سميرة:    

البيانو ... ولحنها الجميل ...   
وطارق ومشروعه ... وعلمه ونبوغه ... ما مصير هذا المشروع إذن ... إّنه كان سيغّير مصير   حمدي:    

العالم ...   
ال بّد أن يعودوا ... ال بّد ... ال بّد ... سميرة:    

وما هو الّسبيل؟ ...هذه هي المشكلة! ...  حمدي:    
ال نعرف سبياًل إاّل ذلك الّسبيل الّذي جاءونا منه ... وهو غسيل شّقة هذه الجارة ...  سميرة:    

      

يدور الحديث بين سميرة وحمدي حول المشهد الّذي ظهر لهما على الحائط.   أ.   
ما هو هذا المشهد؟ ماذا كان مصيره؟  وّضح مبّيًنا موقف سميرة وحمدي منه.

)14 درجة(    
يستخدم الكاتب في الّنّص أعاله عالمات الحذف )…( في عّدة مواضع. ب. 

بّين غرضين الستخدام هذه العالمات.   )6 درجات(   

/يتبع في صفحة 12/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .11

                                   من مسرحّية "براكسا" - توفيق الحكيم
ما أطيب قلبك يا "بلبروس"! ... براكسا: 

)صائًحا( وجدُتها! ... وجدُتها! ... الفيلسوف: 
"يوريكا"! ..."يوريكا"!..  

ماذا بك أيًضا أّيها الفيلسوف؟ ...   هيرونيموس: 
وجدُتها! ... وجدُتها! ... الفيلسوف: 

وجدَت ماذا؟ هيرونيموس: 
هبة الّسماء! .. الفيلسوف: 

)تلتفت( ماذا تقول يا "أبقراط"؟... براكسا: 
المعجزة! .. هبة الّسماء! ... الفيلسوف: 

أين هي؟ ... أين هي؟ ... براكسا: 
إلى جانبك ... زوجك! ... الفيلسوف: 
زوجي؟ ..."بلبروس"؟ ... براكسا: 

هو بعينه! .. الفيلسوف: 
ا ...! ا ... حّقً )تتأّمل زوجها وتصيح( حّقً براكسا: 

يا للحّظ الّسعيد ! ... يا لحسن الّطالع ! ... إّن اآللهة وال شّك هي الّتي قد أرسلته اآلن!..   
هو "زيوس" وال ريب قد استمع إلى توّسالتنا، فبعث إلينا بهذه المعجزة في الوقت المناسب 

... شكًرا لك يا "زيوس"! ... )تعانق زوجها صائحة بفرح( شكًرا لك يا "زيوس"! ...
)غير فاهم( هه؟ ... ماذا حدث؟ ... بلبروس: 

"هيرونيموس"! ... اشكر الّسماء! ... لقد حّلت المشكلة ! ... وجاءت المعجزة! ... براكسا: 
)وهو يتأّمل بلبروس( نعم! ... يبدو لي أّنه الّشخص المطلوب! هيرونيموس:  

  
يشير الّنّص أعاله إلى مشكلة معّينة. أ. 

ما هي هذه المشكلة؟  وما هو الحّل المقتَرح لها؟  وّضح مبّيًنا أثر هذا الحّل على أحداث    
المسرحّية.   )14 درجة(

يستخدم الكاتب في الّنّص أعاله عالمات الحذف )…( في عّدة مواضع. ب. 
بّين غرضين الستخدام هذه العالمات.   )6 درجات(   

ב ה צ ל ח ה!
ى لك الّنجاح! نتمّن

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إاّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.


